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ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

เป็นปีท่ี ๓๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและผังชนบทเสียใหม่ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบญัญัตแิห่งชาติท าหน้าท่ีรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘” 

 มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. ๒๔๙๕ 

 บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดท าและด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะในบริเวณเมืองและ
บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหาย
เพื่อให้มีหรือท าให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อด ารงรักษาหรือบูรณะ
สถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ 
 “ผังเมืองรวม” หมายความว่า แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค 
บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง 

 “ผังเมืองเฉพาะ” หมายความว่า แผนผังและโครงการด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือด ารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่ง หรือกิจการที่
เกี่ยวข้อง ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท เพื่อประโยชน์แก่การผังเมือง 

 “อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดหรือสิ่งอื่นใดที่วางบน 
ใต้ หรือผ่านเหนือพื้นดิน หรือพ้ืนน้ า 

 “ที่อุปกรณ์” หมายความว่า ท่ีดินของเอกชน ซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดให้เป็นที่เว้นว่าง หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่นด้วย 
เช่น ทางเท้า ทางเดิน ตรอกหลังหรือข้างอาคาร ทางน้ า ทางหรือท่อระบายน้ า 

                                                           
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๘/๑๓ กุมภาพันธ ์๒๕๑๘ 
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 “ที่โล่ง” หมายความว่า บริเวณที่ดินอันได้ระบุไว้ในผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะให้เป็นที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ และเพื่อใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 
 “เจ้าพนักงานการผัง” ในกรณีที่มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินท่ีจะท าการส ารวจเพื่อวาง จัดท า หรือ
อนุมัติผังเมืองรวมและหรือผังเมืองเฉพาะ หมายความว่า เจ้าพนักงานการผังตามที่ได้ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่มีการใช้บังคับ
ผังเมืองรวม หมายความว่า อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้วางและจัดท าผังเมืองรวม ในกรณีที่มีการใช้
บังคับผังเมืองเฉพาะ หมายความว่า ผู้วางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”๒ หมายความว่า 

 (๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 (๒) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 

 (๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๕) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

 (๖) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ส าหรับในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 “เจ้าหน้าที่ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือองค์การหรือบรรษัทของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่หรือซึ่งได้รับ
มอบหมายให้มีอ านาจหน้าท่ีกระท ากิจการให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ 

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”๓ หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่เป็นการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการผังเมือง 

 
 

 มาตรา ๖๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการผังเมือง” ประกอบด้วย 

 (๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 

 (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตั้งจากผูม้ีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นท่ีประจักษ์
ในด้านการผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี หรือ
สังคม จ านวนไม่เกินเก้าคน ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนในหลั กสูตรเกี่ยวกับการผังเมืองใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคน 

 (๔) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสภาวิศวกร ผู้แทนสภาสถาปนิก ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

                                                           
๒ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 (๕) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง 
จ านวนไม่เกิน ๔ คน 

 ให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ในกรณีที่เป็นการวาง จัดท า แก้ไข หรืออนุมัติผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร
เข้าร่วมเป็นกรรมการ หรือในเขตพื้นท่ีที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางทหาร ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

 มาตรา ๖/๑๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การผังเมือง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการ
บริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

 มาตรา ๖/๒๖  กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองจะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

 มาตรา ๗  ให้คณะกรรมการผังเมืองมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่
แนะน าเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแก่หน่วยงานท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 

 มาตรา ๘  ให้คณะกรรมการผังเมืองมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อกระท าการหรือวินิจฉัย
เรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ หรือให้ช่วยเหลือในการด าเนินกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วรายงาน
คณะกรรมการ และให้น ามาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๙๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การผังเมืองมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี 

 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ผังเมืองพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ
อยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง ได้
แต่งตั้งไว้แล้ว 

 เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือ
องค์การอิสระ และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 มาตรา ๑๐๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ 
และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 

 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖/๑ หรือมาตรา ๖/๒ 

                                                           
๕ มาตรา ๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖ มาตรา ๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 
    งานนิติการ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

 มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการผังเมืองต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ านวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็น
องค์ประชุม 

 ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในท่ีประชุม 

 มาตรา ๑๒  การวินิจฉัยช้ีขาดของทีป่ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงช้ีขาด 

 มาตรา ๑๓  ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการผังเมือง ในกรณีที่เป็นกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใด ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*แจ้งมติของ
คณะกรรมการให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นทราบโดยเร็ว และติดตามผลการปฏิบัติกิจการของหน่วยงานหรือบุคคลนั้นแล้วรายงานให้
คณะกรรมการผังเมืองทราบโดยมิชักช้า 
 

หมวด ๒ 

การส ารวจเพ่ือวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

 
 
 มาตรา ๑๔  ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการส ารวจ 
เพื่อการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไว้ก็ได้ 
 ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุ 
 (๑) วัตถุประสงค์เพื่อท าการส ารวจในการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

 (๒) เจ้าพนักงานการผัง 

 (๓) เขตท้องที่ท่ีจะท าการส ารวจพร้อมด้วยแผนที่แสดงเขตส ารวจแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา 

 (๔) ก าหนดเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องไม่เกิน ๕ ปี 

 มาตรา ๑๕  ในระหว่างก าหนดเวลาที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการส ารวจใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานการผัง  
มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เข้าไปท าการอันจ าเป็นเพื่อการส ารวจ 

 (๒) ก าหนดเขตที่ดินที่ประสงค์จะให้เป็นเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

 (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ทั้งนี้  
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแล้ว 

 (๔) ท าเครื่องหมายระดับ ขอบเขตและแนวเขตตามความจ าเป็น 

 (๕) แจ้งให้หน่วยราชการ องค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจส่งแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตที่ดินเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อประโยชน์ใน
การวางและจัดท าผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

 ทั้งนี้ ห้ามมิให้เข้าไปในอาคาร ลานบ้านหรือสวนมีรั้วกั้นอันติดต่อกับบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย เว้นแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์อนุญาต หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับแจ้งความเรื่องกิจการที่จะกระท าไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อน
เริ่มกระท าการนั้น 

 มาตรา ๑๖  พระราชกฤษฎีกาซึ่งได้ประกาศตามมาตรา ๑๔ ให้หมดอายุการใช้บังคับเมื่อได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมหรือเมื่อใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ แล้วแต่กรณี ในเขตแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
 

หมวด ๓ 

การวางและจัดท าผังเมืองรวม 

 
 
 มาตรา ๑๗๙  ผังเมืองรวมประกอบด้วย 

                                                           
๙ มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 
    งานนิติการ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

 (๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมให้ก าหนดโดยค านึงถึงความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน การเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การด ารงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี และการจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง 

 (๓) แผนผังซึ่งท าขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับโดยมีสาระส าคัญทุกประการหรือบางประการ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 

  (ข) แผนผังแสดงที่โล่ง 

  (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 

  (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

 (๔) รายการประกอบแผนผัง 

 (๕) ข้อก าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมทุกประการ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินการ 

  (ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สร้าง 

  (ค) อัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกช้ันของอาคารทุกหลังต่อพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

  (ง) อัตราส่วนพ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนท่ีแปลงท่ีดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร 

  (จ) อัตราส่วนพ้ืนท่ีว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงท่ีดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อพ้ืนท่ีใช้สอยรวมของอาคาร 

  (ฉ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน อาคาร หรือสถานท่ีอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น 

  (ช) ขนาดของแปลงท่ีดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร 

  (ซ) ข้อก าหนดอื่นท่ีจ าเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศก าหนดตามค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมือง 

 ในกรณีที่ผังเมืองรวมไม่มีข้อก าหนดบางประการตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) และ (ซ) จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผังเมือง โดยมีเหตุผลอันสมควร 

 (๖) นโยบาย มาตรการ และวิธีด าเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม 

 มาตรา ๑๘  เมื่อเห็นสมควรวางและจัดท าผังเมืองรวม ณ ท้องที่ใด กรมโยธาธิการและผังเมือง*จะวางและจัดท าผังเมืองรวม
ของท้องที่นั้นขึ้น หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องที่นั้นจะวางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่ของตนขึ้นก็ได้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จะวางและจัดท าเองต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองก่อน 

 ถ้าเขตแห่งผังเมืองรวมนั้นคาบบริเวณของเขตปกครองท้องที่หลายท้องที่ คณะกรรมการผังเมืองจะสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องที่เดียวหรือของท้องที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางและจัดท าผังเมืองรวม และจะก าหนดค่าใช้จ่ายซึ่งองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละท้องที่จะต้องจ่ายตามส่วนของตนก็ได้ 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นขอค าแนะน าจากกรมโยธาธิการและผังเมือง*ในการวางและจัดท าผังเมืองรวม ให้กรมโยธาธิ การ
และผังเมือง*ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามที่ได้ขอมานั้น 

 [ค าว่า “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 มาตรา ๑๙๑๐  เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง*จะวางหรือจัดท าผังเมืองรวมของท้องที่ใด ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*แจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องที่น้ันทราบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นมาแสดงความคิดเห็นต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง*ด้วย 

 ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมใด ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี จัดให้มีการโฆษณาให้
ประชาชนทราบ แล้วจัดการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ที่จะมีการวางและจัดท าผังเมืองรวมนั้น 
ในการรับฟังข้อคิดเห็นนี้จะก าหนดเฉพาะให้ผู้แทนของประชาชนเข้าร่วมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได้ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงข้อคิดเห็น ให้ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

 มาตรา ๒๐  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้วางและจัดท าผังเมืองรวมแล้ว ให้ส่งผังเมืองรวมมาให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*
พิจารณา ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมือง*เห็นว่าควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวม ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบพร้อมด้วยเหตุผล 
หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง* ให้แจ้งเหตุผลต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง*แล้วให้
กรมโยธาธิการและผังเมือง*ด าเนินการตามมาตรา ๒๒ โดยมิชักช้า 
                                                           
๑๐ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 
    งานนิติการ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

 มาตรา ๒๑๑๑  เมื่อมีการวางและจัดท าผังเมืองรวมขึ้นในท้องที่ของจังหวัดใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งจังหวัดนั้นแต่งตั้ง
คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมขึ้น คณะหนึ่งในแต่ละท้องที่ที่วางผังเมืองรวมนั้น ประกอบด้วยผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง* ผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ในท้องที่ที่วางผังเมืองรวมนั้น และบุคคลอื่นที่เห็นสมควร มีจ านวนรวม
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๕ คนและไม่เกิน ๒๑ คน มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง*
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นวางและจัดท าขึ้น 

 ในกรณีที่เป็นการวางและจัดท าผังเมืองรวมขึ้นในท้องที่คาบเกี่ยวกันตั้งแต่  ๒ จังหวัดขึ้นไป ให้คณะกรรมการผังเมืองเปน็
ผู้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม 

 ให้รัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมดังกล่าว 

 ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยการประชุมในหมวด ๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมโดยอนุโลม 

 [ค าว่า “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 มาตรา ๒๒  ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นวางและจัดท าเสร็จแล้ว ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*
เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ในกรณีผังเมืองรวมที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นวางและจัดท าซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง* มีความเห็น
ควรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่เห็นพ้องด้วย ให้เสนอความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง* และเหตุผลของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ไม่เห็นพ้องไปพร้อมกันด้วย 

 มาตรา ๒๓๑๒  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วาง
และจัดท าผังเมืองรวมนั้น จัดให้มีการปิดประกาศแผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ว่าการเขตหรือที่ท าการแขวงของ
กรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการขององค์การบริการส่วนท้องถิ่น และสาธารณสถานภายในเขตของผังเมืองรวมนั้นเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน โดยให้ลงวันที่ท่ีปิดประกาศในใบประกาศนั้นด้วย 

 ในใบประกาศดังกล่าว ให้มีค าประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนผังและข้อก าหนดของผังเมืองรวมได้ ณ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง* หรือท่ีท าการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้วางและจัดท าผังเมืองรวมนั้น วิธีการประกาศให้เป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย 

 มาตรา ๒๔๑๓  หากภายในก าหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันปิดประกาศดังกล่าวในมาตรา ๒๓ ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดมีหนังสือถึง
กรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้วางและจัดท าผังเมืองรวมนั้นร้องขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น และไม่ว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเห็นพ้อง
ด้วยกับค าร้องขอนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เสนอค าร้องขอนั้นต่อ
คณะกรรมการผังเมืองพร้อมด้วยความเห็น ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ให้ด าเนินการผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง* 

 ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับค าร้องขอ ให้คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*  หรือ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดดังกล่าวในผังเมืองรวมนั้น ถ้าไม่เห็นชอบด้วยก็ให้สั่งยกค าร้องขอ
นั้น 

 มาตรา ๒๕๑๔  หากเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันปิดประกาศดังกล่าวในมาตรา ๒๓ ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดร้องขอให้
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมนั้น หรือมีแต่คณะกรรมการผังเมืองได้สั่งยก
ค าร้องขอนั้นหรือคณะกรรมการผังเมืองได้สั่งให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก าหนดดังกล่าว และกรมโยธาธิการและผังเมือง*
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ได้จัดการให้เป็นไปตามนั้นแล้ว ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*เสนอผังเมืองรวมต่อรัฐมนตรีเพื่อ
ด าเนินการออกกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมนั้นต่อไป 
 

หมวด ๔ 

การใช้บังคับผังเมืองรวม 

 
 

                                                           
๑๑ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๒ มาตรา ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๓ มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๔ มาตรา ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



 
    งานนิติการ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

 มาตรา ๒๖๑๕  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระท าโดยกฎกระทรวง และต้องมีสาระส าคัญตามมาตรา ๑๗ 

 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี จัดท ารายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด แต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับ หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการผังเมืองพิจารณารายงานการประเมินผลครั้งที่ผ่านมาเสร็จสิ้น แล้วเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญท าให้
ผังเมืองรวมนั้นไม่เหมาะสมที่จะรองรับการพัฒนาหรือด ารงรักษาเมืองต่อไปหรือจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการปรับปรุงโดย
การวางและจัดท าผังเมืองรวมขึ้นใหม่ให้เหมาะสมได้ 
 การจัดท ารายงานการประเมินผลตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด ซึ่งต้องมีการแสดง
ข้อเท็จจริงให้ปรากฏทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นของประชากร นโยบายหรือโครงการของรัฐบาล 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การคมนาคมและขนส่ง การป้องกันการเกิดภัยพิบัติ  ความมั่นคงของประเทศ และ
ปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการผังเมืองโดยให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย 

 มาตรา ๒๖/๑๑๖  การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เสนอคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตผังเมืองรวมได้รับทราบ และจัดให้มีการปิดประกาศแผนที่แสดงเขต
ของผังเมืองรวมที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานเขตหรือที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสาธารณสถาน ภายในเขตของผังเมืองรวมนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และในประกาศนั้นให้มีค าเชิญชวนให้ผู้มีสว่นไดเ้สียแสดง
ข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่มีการปิดประกาศ 

 ภายในระยะเวลาที่มีการปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดแสดงข้อคิดเห็นในการแก้ไขผังเมืองรวมนั้น ให้กรม
โยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เสนอข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียพร้อมด้วยความเห็นของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ต่อคณะกรรมการผังเมือง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ให้ด าเนินการผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ให้คณะกรรมการผังเมืองสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี แก้ไขให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยนั้น แต่ถ้ า
คณะกรรมการผังเมืองไม่เห็นชอบกับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองรวมต่อรัฐมนตรีเพื่อ
ด าเนินการออกกฎกระทรวงแก้ไขผังเมืองรวมต่อไป 

 เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาที่มีการปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง หากไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็นให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 

 มาตรา ๒๗  ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากท่ีได้ก าหนดไว้ในผัง
เมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อก าหนดของผังเมืองรวมนั้น 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินได้ใช้ประโยชน์ท่ีดินมาก่อนท่ีจะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว แต่ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระส าคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน
และสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่เจ้าของหรือผู้ครองครองที่ดินจะต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได้ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขดังกล่าวให้ค านึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชน์ห รือ
ความเดือดร้อนร าคาญที่ประชาชนได้รับจากกิจการนั้น  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผังเมืองเชิญ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมาแสดง
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบด้วย 

                                                           
๑๕ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๖ มาตรา ๒๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 
    งานนิติการ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

 เมื่อได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขดังกล่าวในวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองท่ีดินทราบ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๗๐ 
 

หมวด ๕ 

การวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ 

 
 
 มาตรา ๒๘  ผังเมืองเฉพาะประกอบด้วย 

 (๑) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ 

 (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ 

 (๓) แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซึ่งท าขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระส าคัญทุกประการหรือบางประการ 
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) แผนผังแสดงการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งจ าแนกเป็นประเภทกิจการ พร้อมทั้งแนวเขตการแบ่งที่ดินออกเป็น
ประเภทและย่าน 

  (ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง พร้อมท้ังรายละเอียดแสดงแนวและขนาดทางสาธารณะ 

  (ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค 

  (ง) แผนผังแสดงที่โล่ง 

  (จ) แผนผังแสดงการก าหนดระดับพ้ืนดิน 

  (ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์ หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดีที่จะพึงส่งเสริมด ารงรักษาหรือบูรณะ 

  (ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ รวมทั้งต้นไม้เดี่ยวหรือ
ต้นไม้หมู่ที่จะพึงส่งเสริมหรือบ ารุงรักษา 

 (๔) รายการและค าอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมทั้งประเภทและชนิดของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง 

 (๕) ข้อก าหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะทุกประการหรือบางประการ 
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) แนวทางและขนาดของที่อุปกรณ์ 
  (ข) ประเภท ชนิด ขนาด และจ านวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สร้าง 

  (ค) ประเภท ชนิด ขนาด จ านวนและลักษณะของอาคารที่ช ารุดทรุดโทรม หรืออยู่ในสภาพอันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือน่าจะเป็น
อันตรายแก่ผู้อาศัยหรือสัญจรไปมาซึ่งจะถูกสั่งให้รื้อหรือย้ายตามค าสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๕๕ 

  (ง) การใช้ประโยชน์ของอาคารที่อนุญาตให้สร้างขึ้นใหม่ หรืออนุญาตให้เปลี่ยนแปลง อันผิดไปจากการใช้ประโยชน์ตามที่ได้
ขอไว้เมื่อขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  (จ) ขนาดและแปลงที่ดินท่ีจะอนุญาตให้เป็นที่สร้างอาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้ง
บริเวณของที่ดินท่ีก าหนดให้เป็นท่ีโล่งเพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้ 
  (ฉ) การส่งเสริมด ารงรักษาหรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 
  (ช) การด ารงรักษาท่ีโล่ง 

  (ซ) การส่งเสริมหรือบ ารุงรักษาต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ 
  (ฌ) การรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคาร 

  (ญ) การอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองเฉพาะ 

 (๖) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ต้องเวนคืนพร้อมทั้งรายช่ือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยมีแผนท่ีแสดงเขตที่ดินหรอือสังหาริมทรพัย์อย่างอ่ืนท่ีเวนคืนเพื่อประโยชน์แก่การผังเมอืง ส าหรับใช้เป็นทางหลวงตาม
มาตรา ๔๓ (๑) 



 
    งานนิติการ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

 (๗) รายละเอียดระบุท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ต้องเวนคืนพร้อมทั้งรายช่ือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินโดยชอบด้วย
กฎหมาย โดยมีแผนที่แสดงเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่เวนคืน เพื่อประโยชน์แก่การผังเมืองอย่างอื่นตามมาตรา ๔๓ (๒) 
 (๘) รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง 
กรม จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การของรัฐ เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลรักษา ซึ่งจะน ามาใช้เป็นทางหลวง 
หรือใช้เพื่อประโยชน์แก่การผังเมืองอย่างอื่น 

 (๙) แผนที่ แผนผังหรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจ าเป็น 

 [ค าว่า “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 มาตรา ๒๙๑๗  เมื่อได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ณ ท้องที่ใดแล้ว ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นของท้องที่นั้นเห็นสมควรจะ
จัดให้มีการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะขึ้น หรือจะขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*เป็นผู้วางและจัดท าผังเมืองเฉพาะก็ได้ ผังเมือง
เฉพาะจะต้องสอดคล้องกับผังเมืองรวม 

 ถ้าท้องที่ใดยังไม่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม รัฐมนตรีจะสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นวาง
และจัดท าผังเมืองเฉพาะก็ได้ 
 ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอหลักการที่จะวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ
ให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบก่อน ในการนี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมาแสดงความคิดเห็นหรือขอค าแนะน าเกี่ยวกับการวาง
และจัดท าผังเมืองเฉพาะต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง*ก็ได้ 
 มาตรา ๓๐  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๒๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศ
แสดงเขตที่ประมาณว่าจะวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ว่าการเขตหรือที่ท าการแขวงของกรุงเทพมหานครหรือที่ว่าการอ าเภอ 
ที่ท าการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสาธารณสถานภายในเขตที่จะวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะนั้น 

 [ค าว่า “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 มาตรา ๓๑  ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมือง*เป็นผู้วางและจัดท าผังเมืองเฉพาะตามค าสั่งของรัฐมนตรี หรือตามค าขอของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๙ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*ส่งแผนท่ีแสดงเขตที่ประมาณว่าจะวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะไปให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นน าไปปิดไว้ ณ ท่ีเปิดเผยตามนัยแห่งมาตรา ๓๐ 

 มาตรา ๓๒  ในการประกาศแสดงเขตที่ประมาณว่าจะวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ 
ให้มีค าประกาศเชิญชวนให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีสิทธิก่อสร้างอาคารเหนือท่ีดินของผู้อื่น ให้เสนอความคิดเห็นตลอดจน
ความประสงค์ในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ได้แสดงไว้ โดยท าเป็นหนังสือเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง*
แล้วแต่กรณี ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันปิดประกาศ 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง*อาจแจ้งให้ผู้มีหนังสือ แสดงความคิดเห็นและความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง 
มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได้ 
 มาตรา ๓๓  ในการวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะใด ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี จัดให้มี
การโฆษณาให้ประชาชนทราบ แล้วจัดการประชุมไม่น้อยกว่าสองครั้ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ที่จะมีการวางและ
จัดท าผังเมืองเฉพาะนั้น ในการรับฟังข้อคิดเห็นนี้ จะก าหนดเฉพาะให้ผู้แทนของประชาชนเข้าร่วมการประชุมตามความเหมาะสมก็ได้ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงข้อคิดเห็นให้ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

 มาตรา ๓๔  ถ้าเจ้าของ ผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้มีสิทธิก่อสร้างอาคารเหนือที่ดินของผู้อื่น ประสงค์จะจัดสรรที่ดินหรือก่อสร้าง
อาคารเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา การสาธารณสุขหรือสาธารณูปการ ในเขตที่ได้ปิดประกาศไว้ตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ให้มี
หนังสือแสดงความประสงค์พร้อมกับส่งโครงการดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง* แล้วแต่กรณี 
 มาตรา ๓๕  เมื่อได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง*จะให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอ หรืออาจปฏิเสธหรือสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้แสดงความประสงค์จะจัดสรรที่ดินหรือ
ก่อสร้างอาคาร แก้ไขโครงการที่จะจัดสรรที่ดินหรือที่จะก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบตาม
มาตรา ๒๙ ภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ เจ้าของหรือผู้ครองครองที่ดินผู้ไม่เห็นชอบด้วยกับการ
ปฏิเสธหรือการสั่งการให้แก้ไขมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๗๐ 

                                                           
๑๗ มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 มาตรา ๓๖  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง*พิจารณาเห็นว่าการจัดสรรที่ดินและประเภทของอาคารที่
จะก่อสร้างเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบแล้วตามมาตรา ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผัง
เมือง*จะให้ผู้แสดงความประสงค์ตามมาตรา ๓๔ ท าสัญญาว่าจะจัดสรรที่ดินหรือก่อสร้างอาคารตามที่ตกลงกันได้ ในกรณีที่ท าสัญญา
กับผู้มีสิทธิก่อสร้างอาคารเหนือที่ดินของผู้อื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินท่ีชอบด้วยกฎหมาย สัญญาที่
จะท าขึ้นกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง*ให้ประกอบด้วยแผนผังบริเวณอาคาร และรูปแบบอาคารที่จะขอ
ก่อสร้างโดยละเอียดด้วย 

 วิธีการเสนอแผนผังตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 มาตรา ๓๗  การวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะต้องให้สอดคล้องกับสัญญาตามมาตรา ๓๖ และให้ค านึงถึงการอนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาที่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการส ารวจเพื่อวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะ 

 มาตรา ๓๘  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๒๙ ให้ส่งผังเมืองเฉพาะไปยังกรมโยธาธิการ
และผังเมือง*เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น ถ้ากรมโยธาธิการและผังเมือง*ไม่เห็นพ้องด้วยกับผังเมืองเฉพาะ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
แก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะให้สอดคล้องกับความเห็นของกรมโยธาธิการและผังเมือง*ได้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*เสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาช้ีขาด 

 มาตรา ๓๙  ในกรณีที่กรมโยธาธิการและผังเมือง*วางและจัดท าผังเมืองเฉพาะตามค าสั่งของรัฐมนตรีหรือตามค าขอของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๙ ให้ส่งผังเมืองเฉพาะไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่เห็น
พ้องด้วยกับผังเมืองเฉพาะ และกรมโยธาธิการและผังเมือง*เห็นว่าไม่อาจแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะให้สอดคล้องกับความเห็นของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง*เสนอคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาช้ีขาด 

 มาตรา ๔๐  เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดท าแล้ว 
ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะต่อรัฐมนตรี เพื่อด าเนินการตราพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะนั้นต่อไป 
 

หมวด ๖ 

การใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 

 
 
 มาตรา ๔๑  ผังเมืองเฉพาะจะใช้ในท้องที่ใดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะมิได้บัญญัติ
ไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับได้ไม่เกิน ๕ ปี 

 เมื่อระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้สิ้นสุดลง ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง*เห็นสมควรขยายระยะเวลาการ
ใช้บังคับพระราชบัญญัติ ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณาด าเนินการตราเป็นพระราชบัญญัติขยายระยะเวลา
การใช้บังคับผังเมืองเฉพาะต่อไป พระราชบัญญัติขยายระยะเวลาจะก าหนดการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะเสียใหม่ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ 
 มาตรา ๔๒  ในระหว่างที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะในท้องที่ใด ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและผังเมือง 
เห็นว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในเขตของผังเมืองเฉพาะได้เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขปรับปรุงข้อก าหนดหรือรายละเอียดของผัง
เมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเสียใหม่ให้เหมาะสม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง*เสนอขอแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะต่อคณะกรรมการผังเมือง ถ้าคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขปรับปรุง 
และการแก้ไขปรับปรุงนั้นไม่เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและรายละเอียดของผังเมืองเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน หรือการที่จะต้องรื้อหรือย้ายอาคาร หรือไม่ก่อให้เกิดการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นขึ้นอีก หรือ
การที่จะต้องรื้อหรือย้ายอาคารใหม่ ให้คณะกรรมการผังเมืองรายงานรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงแก้ไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะ 

 มาตรา ๔๓  เมื่อได้ประกาศพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะในท้องที่ใด ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นซึ่งเอกชน
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และถูก ก าหนดในพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะให้เวนคืน ถ้า 

 (๑) เพื่อใช้เป็นทางหลวง ให้ถือว่าถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงและให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับ
แก่การเวนคืนโดยอนุโลม  ท้ังนี้ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 



 
    งานนิติการ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

 (๒) เพื่อใช้ในการอันเป็นประโยชน์แก่การผังเมืองอย่างอื่น ให้ถือว่าถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
และให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การเวนคืนโดยอนุโลม  ท้ังนี้ เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติให้
ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 

 ในทั้งสองกรณี ให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ ซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับ
ผังเมืองเฉพาะ เป็นเจ้าหน้าท่ีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และให้ถือแนวเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่จะเวนคืนท่ีมีอยู่ในแผนที่ท้าย
พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเป็นแนวเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ถูกเวนคืน 

 ในกรณีที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะภายในห้าปีนับแต่วันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะ
ท าการส ารวจตามมาตรา ๑๔ เงินค่าทดแทนที่จะจ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนตามมาตรานี้  ถ้า
พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะไม่ได้ก าหนดเงินค่าทดแทนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ก าหนดตามราคาทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนตาม
ความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

 ในกรณีที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะโดยไม่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หรือใช้บังคับเมื่อพ้น ๕ ปี 
นับแต่วันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาและพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะไม่ได้ก าหนดเงินค่าทดแทนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ก าหนด
ตามราคาทรัพย์สินที่ต้องเวนคืนนั้นตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 

 ในกรณีที่เป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแล้วและประสงค์จะให้เช่าหรือหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไปก็ให้กระท าได้ แต่จะกระท าการอันมีผลเป็นการโอน
กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์นั้นมิได้ 
 การโอนกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ท่ีเวนคืนเพื่อปรับปรุงดังกล่าวจะกระท าได้ก็โดยการตราพระราชบัญญัติ 
 มาตรา ๔๔  ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้ด าเนินการตามมาตรา ๔๓ (๑) ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตกลงกับเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับก าหนดเวลาที่จะเข้าครอบครอง 

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้ด าเนินการตามมาตรา ๔๓ (๒) และพระราชบัญญัติให้ใช้
บังคับผังเมืองเฉพาะได้บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ก่อนการใช้เงินหรือวางเงินค่าทดแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ก าหนดวันท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ด าเนินการจะเข้าครอบครองต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวั นนับแต่วันมีหนังสือแสดงความจ านงที่จะเข้า
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น 

 ในกรณีที่ไม่สามารถพบตัวเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๔๓ (๒) และไม่สามารถส่งหนังสือแสดงความ
จ านงถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ ก าหนดวันท่ีจะเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วัน
ปิดแจ้งความ ซึ่งปิดไว้ ณ ท่ีที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ด าเนินการมี
อ านาจเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ แม้จะยังมิได้ช าระเงินค่าทดแทน 

 มาตรา ๔๕  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 

 (๑) รายละเอียดแห่งข้อก าหนดต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 

 (๒) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 มาตรา ๔๖  บรรดาข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมสุสานและฌาปนสถานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นที่ใช้บังคับอยู่ในเขตท้องที่ที่
ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ ให้ใช้กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ แทน 

 มาตรา ๔๗  ในท้องที่ใดที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ แต่ยังไม่ได้ตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้กฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ให้ถือว่าได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้าง
อาคารในเขตแห่งผังเมืองเฉพาะนั้น รวมทั้งบริเวณโดยรอบหนึ่งกิโลเมตรนับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะด้วย 



 
    งานนิติการ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

 ในบริเวณหนึ่งกิโลเมตรโดยรอบเขตแห่งผังเมืองเฉพาะที่ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารตามวรรคหนึ่ง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอ านาจอนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้ง
อาคาร เสนอหลักการให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณา และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ 
 มาตรา ๔๘  ในท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินหรือแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์ให้ผิดไปจากที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ หรือในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๕ 

 มาตรา ๔๙  ในกรณีที่เขตผังเมืองเฉพาะรวมเขตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายเขต รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีอนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมหรือซ่อมแซม
อาคารแต่เพียงผู้เดียวก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่อนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ซ่อมแซมอาคารตลอดเขตแห่งผังเมืองเฉพาะนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

 [ค าว่า “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 

หมวด ๗ 

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 มาตรา ๕๐  ในท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ ให้มีคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
คณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมธนารักษ์ 
ผู้แทนกรมอัยการ ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองเจ้าพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร หัวหน้ากองผังเมืองกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผงัเมืองไม่เกิน ๔ คน 
และผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่เกิน ๔ คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 

 (๒) ในเขตจังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ โยธาธิการจังหวัด สรรพากรจังหวัด แพทย์ใหญ่จังหวัด 
อัยการจังหวัด เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองไม่เกิน ๓ คน และ
ผู้แทนสถาบันองค์การอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมืองไม่เกิน ๓ คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 

 ในกรณีที่ต้องด าเนินการในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลใด ให้นายกเทศมนตรีหรือประธานกรรมการสุขาภิบาลแห่งท้องถิ่นนั้น
เป็นกรรมการร่วมด้วย และในกรณีที่ต้องด าเนินการในท้องถิ่นนอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล ให้นายอ าเภอแห่งท้องถิ่นนั้ นเป็น
กรรมการร่วมด้วย 

 กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอื่น จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใด เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

 มาตรา ๕๑  ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
 (๑) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใช้เป็นที่อุปกรณ์ตามผังเมืองเฉพาะ 

 (๒) อนุมัติการยกที่อุปกรณ์ให้เป็นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

 (๓) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคารที่จะต้องรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงตามผังเมืองเฉพาะ 

 (๔) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น 

 (๕) ด าเนินการอื่นใดตามอ านาจหน้าที่ซึ่งมีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕๒  ให้กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 

 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่
ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารการผังเมือง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

 กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้ 



 
    งานนิติการ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

 มาตรา ๕๓  ให้น ามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้แก่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม 
 

หมวด ๘ 

การร้ือ ย้าย หรือดัดแปลงอาคาร 

 
 
 มาตรา ๕๔  ในกรณีที่พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ ก าหนดให้มีการรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคาร ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดแสดงการรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคารให้คณะกรรมการบริหารผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 

 มาตรา ๕๕  ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเหตุผลและรายละเอียดแสดงการรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคาร 
ให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะ ในการนี้จะขอความเห็นจากกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้ หรือจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท า
รายละเอียดเสียใหม่ก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว และสั่งการประการใดให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการมีหนังสือถึง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงค าสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
ค าสั่งนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนวันที่จะมีการด าเนินการ และให้ส่งรายละเอียดแสดงการรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคารเท่าที่
เกี่ยวข้องไปด้วย แต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ไม่เห็นชอบด้วยกับค าสั่งของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๗๐ 

 มาตรา ๕๖  ถ้าอาคารที่จะต้องรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือทรัพย์สินของแผ่นดินที่อยู่ในความ
ครอบครองหรือดูแลรักษาของส่วนราชการใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ ยวข้องกับสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินทราบ และให้ส่วนราชการดังกล่าวมีหนังสือแสดงความยินยอมหรือขัดข้องให้คณะกรรมการบริหาร
การผังเมืองส่วนท้องถิ่นทราบ ถ้ามีปัญหาโต้แย้งระหว่างส่วนราชการกับคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นให้เสนอ
คณะกรรมการผังเมืองวินิจฉัย 

 มาตรา ๕๗๑๘  ในกรณีที่เอกชนซึ่งเป็นเจ้าของอาคารได้รับหนังสือแจ้งให้จัดการรื้อหรือย้ายอาคารแล้ว ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตาม
มาตรา ๗๐ หรือใช้สิทธิอุทธรณ์ แต่คณะกรรมการอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ เจ้าของอาคารต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการหรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งหรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 ถ้าเจ้าของอาคารไม่เริ่มด าเนินการรื้อหรือย้ายอาคาร หรือได้รื้อหรือย้ายอาคารไปบ้างแล้ว แต่เป็นที่เห็นได้ประจักษ์ว่าการรื้อ
หรือย้ายอาคารจะไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเตือนเป็นหนังสือไปยังเจ้าของอาคาร ถ้าผู้นั้น
ยังคงละเลยไม่ด าเนินการตามค าสั่งภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในค าเตือนซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการมีอ านาจเข้าไปในที่ดินและรื้อหรือย้ายอาคารนั้นโดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของอาคาร ค่าใช้จ่ายจะคิดหักเอาจากเงิน
ค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ ที่จะพึงจ่ายให้แก่เจ้าของอาคารนั้นก็ได้ การรื้อหรือย้ายอาคารนั้น เจ้าหน้าที่ด าเนินการต้องกระท าโดย
ประหยัดและค่าใช้จ่ายที่คิดจากเจ้าของอาคารจะต้องไม่มากกว่าเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ 

 เมื่อได้คิดค่าใช้จ่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของอาคารทราบ เจ้าของอาคารผู้ไม่เห็นชอบด้วยกับการ
คิดค่าใช้จ่ายมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๗๐ 

 มาตรา ๕๘  ในกรณีที่เอกชนซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารได้รับแจ้งให้จัดการดัดแปลงอาคาร ไม่เริ่มด าเนินการ
ดัดแปลงอาคารหรือได้ดัดแปลงอาคารไปบ้างแล้ว แต่เป็นที่เห็นได้ประจักษ์ว่าการดัดแปลงอาคารจะไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง 
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเตือนเป็นหนังสือไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และหากผู้นั้นยังคงละเลยไม่ด าเนินการตามค าสั่งภายใน
เวลาที่ก าหนดไว้ในค าเตือน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารการ
ผังเมืองส่วนท้องถิ่นเพื่อสั่งเพิกถอนค าสั่งให้ดัดแปลงนั้น และสั่งให้รื้อหรือย้ายอาคารต่อไปและให้น ามาตรา ๕๗ มาใช้บงัคับแก่การสั่งรื้อ
หรือย้ายอาคาร และการคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยอนุโลม 

 มาตรา ๕๙  เมื่อคณะกรรมการบริหารการผงัเมืองส่วนท้องถิ่นได้สัง่ให้เจ้าของรื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๕๗ หรือ
มาตรา ๕๘ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น ก าหนดเงินค่าตอบแทนตาม
ความเป็นธรรมและจ่ายให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๑๘ มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



 
    งานนิติการ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

 (๑) ถ้าเป็นอาคารที่ไม่อาจย้ายได้ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าของอาคาร ซึ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้
บังคับผังเมืองเฉพาะ 

 (๒) ถ้าเป็นอาคารหรือส่วนของอาคารที่รื้อย้ายได้ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่เจ้าของอาคารซึ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ใช้บังคับ
พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ เงินค่าตอบแทนดังกล่าวพึงก าหนดให้เฉพาะค่ารื้ออาคาร ค่าขนย้ายและค่าปลูกสร้างใหม่ 
 (๓) ผู้เช่าที่ดินหรือผู้เช่าอาคารที่จะต้องรื้อหรือย้าย ซึ่งมีสัญญาเช่าเป็นหนังสือ หรือท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหลักฐานนั้นได้ท าไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัติ
ให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะหรือได้ท าข้ึนภายหลังวันน้ันโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และการเช่านั้นยังไม่ระงับไปในวันท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้สั่งให้รื้อหรือย้ายอาคาร เงินค่าตอบแทนในการเช่านี้พึงก าหนดให้เฉพาะที่ผู้เช่าได้เสียหายจริง โดยเหตุที่ต้องออกจาก
ที่ดินหรืออาคารก่อนสัญญาเช่าระงับ 

 (๔) บุคคลซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเสียสิทธิในการใช้ทาง
หรือเสียสิทธิในการวางท่อน้ า ทางระบายน้ า สายไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกัน ผ่านที่ดินซึ่งต้องมีการรื้อหรือย้ายอาคารในเมื่อบุคคลเช่น
ว่านั้นได้ให้เงินค่าตอบแทนในการที่ได้ใช้สิทธินั้น ๆ แก่เจ้าของที่ดินไปแล้ว 

 ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการมีหนังสือแจ้งจ านวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนทราบ ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าตอบแทน ผู้ไม่เห็นชอบด้วยกับจ านวนเงินค่าตอบแทนดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๗๐ 

 มาตรา ๖๐  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดหาที่อยู่ช่ัวคราวที่เหมาะสมให้แก่บุคคลตามมาตรา ๕๙ (๑) (๒) หรือ (๓) อาศัยอยู่เป็น
เวลาตามความจ าเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๖ เดือนและไม่เกิน ๑ ปี ในเมื่อบุคคลดังกล่าวไม่สามารถจัดหาที่อยู่ของตนเองได้ การก าหนด
เงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ จะค านึงถึงการจัดหาที่อยู่ชั่วคราวด้วยก็ได้ 
 ในกรณีที่เห็นสมควรเจ้าหน้าที่ด าเนินการจะผ่อนผันให้อาศัยต่อไปอีกไม่เกินหกเดือนก็ได้ 
 มาตรา ๖๑  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดหาที่ดินและหรืออาคารให้บุคคลดังกล่าวในมาตรา ๖๐ เข้าอยู่ในที่ใหม่ โดยการ
เช่าซื้อหรือเช่า และบุคคลดังกล่าวสมัครใจเข้าอยู่ในที่ดินและหรืออาคารที่จัดหาให้ใหม่นั้น ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการกันเงินค่าตอบแทนที่
จะพึงจ่ายตามมาตรา ๕๙ ไว้เพื่อจ่ายในการเช่าซื้อหรือเช่า ถ้าเป็นการเช่าซื้อ จ านวนเงินท่ีกันไว้ให้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าท่ีด าเนินการและ
บุคคลดังกล่าวตกลงกัน ถ้าเป็นการเช่าให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการกันเงินไว้เป็นค่าเช่าส าหรบั ๑ ปี ๖ เดือน จ านวนเงินที่เหลือจากที่กันไว้ให้
จ่ายแก่บุคคลดังกล่าว ในการนี้ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการมีหนังสือแจ้งจ านวนเงินท่ีกันไว้ และจ านวนเงินท่ีเหลือจ่ายให้บุคคลดังกล่าวทราบ 
บุคคลดังกล่าวผู้ไม่เห็นชอบด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๗๐ 

 ในกรณีที่จัดที่ดินไว้ให้บุคคลดังกล่าวปลูกสร้างเอง ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการช่วยเหลือและให้ความสะดวกในการที่จะปลูกสร้าง
อาคารลงในที่ดินท่ีจัดให้ 
 มาตรา ๖๒  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นสั่งให้จัดที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อุปกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นก าหนดแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว ซึ่งต้องเสีย
สิทธิบางประการเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเนื่องจากการจัดที่ดินนั้นหรือต้องรับภาระที่ ต้องปฏิบัติหรืองดเว้นไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดอัน
เกี่ยวกับท่ีดินที่จัดนั้น 

 ในการก าหนดเงินค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาถึงความมากน้อยแห่ง
สิทธิที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินต้องเสียหรือถูกจ ากัด หรือภาระที่ต้องปฏิบัติหรืองดเว้นไม่ปฏิบัติ รวมทั้งประโยชน์ที่เจ้าของหรือผู้
ครอบครองที่ดินพึงได้รับในการใช้ที่อุปกรณ์ด้วย แต่ทั้งนี้เงินค่าตอบแทนที่ก าหนดต้องไม่เกินราคาที่ดิน และเพื่อประโยชน์ในการ
ค านวณราคาที่ดินตามมาตรานี้ ให้น าความในมาตรา ๖๔ ที่เกี่ยวกับราคาที่โอนตามความเป็นธรรมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการก าหนดเงินค่าตอบแทนให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินผู้ไม่เห็นชอบด้วยมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๗๐ 

 มาตรา ๖๓  ที่ดินท่ีถูกจัดให้เป็นที่อุปกรณ์ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ในส่วนท่ีถูกจัดนั้น 

 มาตรา ๖๔  เจ้าของที่อุปกรณ์ผู้ใดประสงค์จะยกที่อุปกรณ์ให้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมีเงินค่าตอบแทน  
หากคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าที่อุปกรณ์นั้นได้ใช้เพื่อประโยชน์สาธา รณะเป็นส่วนใหญ่ ก็ให้รับที่
อุปกรณ์นั้นเป็นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้และให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของตามราคาที่พระราชบัญญัติ
ให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะบัญญัติไว้ ถ้าไม่ได้บัญญัติไว้ ให้ก าหนดเท่ากับราคาของที่ดินท่ีโอนตามความเป็นธรรมที่ เป็นอยู่ในวันใช้บังคับ
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการส ารวจ  ท้ังนี้ ไม่ว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะยังคงใช้บังคับหรือไม่ 



 
    งานนิติการ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

 ถ้าไม่มีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หรือใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะภายหลังห้าปีนับแต่วันใช้บังคับพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว และพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะไม่ได้ก าหนดเงินค่าตอบแทนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ก าหนดเงินค่าตอบแทน
เท่าราคาที่ดินท่ีโอนตามความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ 

 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ให้ใช้บังคับในกรณีที่การยกให้เกิดขึ้นภายหลัง ๕ ปีนับแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้
บังคับผังเมืองเฉพาะ ในกรณีนี้ถ้าพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะไม่ได้ก าหนดเงินค่าตอบแทนไว้เป็นอย่างอื่น ให้เงิน
ค่าตอบแทนเป็นไปตามที่ตกลงกัน ซึ่งจะต้องไม่ต่ ากว่าราคาที่ดินตามความเป็นธรรมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 
 มาตรา ๖๕  ในการค านวณเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๖๔ ถ้ามีการสร้างหรือจัดท าเพื่อให้เป็นท่ีอุปกรณ์ ตามแบบและรายการ
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตก่อนท่ีจะมีการยกให้ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือจัดท าดังกล่าว
แก่เจ้าของเพิ่มขึ้นจากเงินค่าตอบแทนอันพึงจ่ายให้เนื่องในการยกให้ นอกจากเจ้าหน้าที่ด าเนินการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง เงิน
ค่าตอบแทนอันจะพึงจ่ายให้เพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก าหนดให้ตามที่เห็นสมควร 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองประโยชน์สาธารณะ สภาพของสิ่งที่ก่อสร้างหรือสิ่งท่ีจัดท า หรือสิ่งท่ีสร้างในขณะที่มี
การยกให้ประกอบด้วย 

 มาตรา ๖๖  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนอันจะพึงจ่ายให้หรือได้มี
การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามที่ก าหนดไว้ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินตามมาตรา ๖๒ ให้หักเงินค่าตอบแทนที่ก าหนดไว้ หรือท่ีได้
จ่ายไปแล้วออกจากเงินค่าตอบแทนในการยกให้ตามมาตรา ๖๔ 

 มาตรา ๖๗  ในการจัดที่ดินให้เป็นที่อุปกรณ์ หากมีความจ าเป็นต้องสร้างหรือจัดท าเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดและเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินร้องขอ เจ้าหน้าที่ด าเนินการจะสร้างหรือจัดท าให้ก็ได้เมื่อพิจารณาเห็นเป็น
การสมควร โดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินนั้น 

 ในการคิดค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ถ้าการสร้างหรือจัดท าของเจ้าหน้าที่ด าเนินการเป็นไปเพียงเพื่อประโยชน์ของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองที่ดินผู้ร้องขอนั้น ให้คิดค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือจัดท านั้นทั้งหมด แต่ถ้าเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยเจ้าหน้าที่
ด าเนินการจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ตามที่เห็นสมควร และให้เจ้าของที่ดินเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือ 

 มาตรา ๖๘  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองเฉพาะในกรณีจ าเป็นที่ต้องใช้ที่ดินของบุคคลใด ๆ ในบริเวณไม่เกิน ๑ กิโลเมตร 
นับจากแนวเขตผังเมืองเฉพาะ เจ้าพนักงานการผังมีอ านาจจัดให้ท าหรือวางท่อน้ า ทางระบายน้ า สายไฟฟ้าหรือสิ่งอ่ืนซึ่งคล้ายกันลงบน 
ใต้หรือเหนือ พื้นดินของบุคคลนั้นได้ในเมื่อพื้นดินนั้นไม่ใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแผนผังแสดงแนวทางการใช้
ที่ดินให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันท่ีจะมีการด าเนินการ 

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานการผังก าหนดเงินค่าตอบแทนอันเป็นธรรมในการใช้ที่ดินนั้นที่จะจ่ายให้แก่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดิน และให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินที่เกี่ยวข้องทราบโดยมิชักช้า 

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ไม่เห็นชอบด้วยกับการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือการก าหนดเงินค่าตอบแทนตามวรรคสอง 
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๗๐ 

 มาตรา ๖๙  โดยปกติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการ แต่รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการผังเมืองอาจแต่งตั้งให้องค์การหรือบรรษัทของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ หรือซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจ
หน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีด าเนินการในท้องที่น้ันได้ 
 

หมวด ๙ 

อุทธรณ์ 

.  
 
 มาตรา ๗๐  ผู้มีสิทธิอุทธรณ์อาจอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าสั่งหรือหนังสือแจ้งความ ในกรณีต่อไปนี้ 
 (๑) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง 

 (๒) การปฏิเสธหรือสั่งการเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดสรรที่ดิน หรือท่ีจะก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๕ 

 (๓) การสั่งให้รื้อ ย้าย หรือดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๕๕ 

 (๔) การคิดค่าใช้จ่ายในการรื้อหรือย้ายอาคารตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๘ 

 (๕) การก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๕๙ 
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 (๖) การกันเงินค่าตอบแทนไว้ตามมาตรา ๖๑ 

 (๗) การก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนตามมาตรา ๖๒ 

 (๘) การจัดให้ท าหรือวางท่อน้ า ทางระบายน้ า สายไฟฟ้า หรือสิ่งอ่ืนซึ่งคล้ายคลึงกันตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง และการก าหนด
จ านวนเงินค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง 

 อุทธรณ์กรณี (๔) และ (๖) ให้ยื่นต่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น ในกรณี (๑) (๒) (๓) (๕) (๗) และ (๘) ให้ยื่น
ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ 
 เมื่อคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ได้มีค าวินิจฉัยแล้ว หากผู้อุทธรณ์
ไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ย่อมมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในก าหนด ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้ทราบค าวินิจฉัยนั้น 
ในกรณีที่ยังมิได้มีการตั้งศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญ มิให้น าความในวรรคนี้มาใช้บังคับ 

 มาตรา ๗๑  ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ ์ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมอัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผัง
เมืองหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายหนึ่งคน ผู้ทรงคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร์หนึ่งคน เป็นกรรมการ ให้ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์
แต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการอุทธรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นกรรมการผังเมือง หรืออนุกรรมการใน
คณะกรรมการผังเมืองในขณะเดียวกันมิได้ 
 มาตรา ๗๒  ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยค าอุทธรณ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ 
 มาตรา ๗๓  ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อกระท าการที่อยู่ใน
อ านาจของคณะกรรมการ หรือให้ช่วยเหลือในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งนี้ เว้นแต่การวินิจฉัยอุทธรณ์ 
และให้น ามาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๗๔  ให้กรรมการอุทธรณ์ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้ 
 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการอุทธรณ์ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

 มาตรา ๗๕  ให้น ามาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้แก่คณะกรรมการอุทธรณ์โดยอนุโลม 

 มาตรา ๗๖  หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยค าอุทธรณ์ให้ก าหนดโดยกฎกระทรวง 

 มาตรา ๗๗  ในระหว่างอุทธรณ์ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคาร ผู้มีสิทธิครอบครองเหนือที่ดินของผู้อื่น 
เจ้าพนักงานการผัง คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้า ที่ด าเนินการ แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นกรณีแห่งการอุทธรณ์ 
 

หมวด ๑๐ 

บทเบ็ดเสร็จ 

 
 
 มาตรา ๗๘  ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ และกรรมการบริหาร
การผังเมืองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจออกหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จ าเป็นเพื่อการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่มาประกอบการพิจารณาได้ 
 มาตรา ๗๙  ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ กรรมการบริหารการ
ผังเมืองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานการผัง พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจเข้าไปในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งอยู่ใน
ท้องที่ท่ีมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมหรือท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหรือขอดูเอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลรักษา
ที่ดินหรืออาคารนั้น หรือเพื่อกระท าการใด ๆ เท่าที่จ าเป็น และพยายามไม่ให้เกิดความเสียหาย ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระท า
ดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ด าเนินการหรือกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
ก าหนดเงินค่าตอบแทนความเสียหายและจ่ายให้แก่ผู้เสียหายนั้น 



 
    งานนิติการ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

 ในกรณีที่จ าเป็นต้องกระท าการเพื่อการส ารวจ ให้แจ้งให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลรักษาที่ดินหรืออาคารทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนกระท าการนั้น 

 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ด าเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานการผัง พนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นแสดงบัตรประจ าตัวหรือหนังสือแสดงต าแหน่งหน้าที่ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
 มาตรา ๘๐  เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานการผัง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด าเนินการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๘๑  พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ีด าเนินการมีอ านาจเข้าไปในท่ีดินหรืออาคารซึ่งอยู่ในท้องที่ท่ีใช้
บังคับพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเพื่อตรวจซ่อมแซม บ ารุง รักษาหรือท าความสะอาดท่อน้ า ทางระบายน้ า สายไฟฟ้าหรือ
สิ่งอื่นซึ่งคล้ายกัน หรือเพื่อตรวจสภาพของที่โล่งในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 

 ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแสดงบัตรประจ าตัวและหนังสือแสดงต าแหน่งหน้าที่พร้อมทั้ง
หนังสือมอบหมายของเจ้าหน้าท่ีด าเนินการให้ไปกระท าการดังกล่าวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

 มาตรา ๘๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ด าเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานการผัง พนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลรักษาที่ดิน
หรืออาคารต้องอ านวยความสะดวกให้ตามสมควร 
 

หมวด ๑๑ 

บทก าหนดโทษ 

 
 
 มาตรา ๘๓  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๔๘ มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นร้องขอ ศาลอาจสั่งให้ผู้กระท าผิดแก้ไขสภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่ได้
ก าหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือในผังเมืองเฉพาะ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ หรือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจัดการอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิดเอาค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด 
 
 มาตรา ๘๔  ผู้ใด 

 (๑) ไม่ไปช้ีแจงหรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องตามหนังสือเรียกของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผังหรือ
กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๗๘ หรือไม่ยอมช้ีแจงหรือช้ีแจงด้วยข้อความอันเป็นเท็จ 

 (๒) ขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานการผัง เจ้าหน้าที่ด าเนินการ กรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น
และพนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานการผัง พนักงานเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด าเนินการ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น ในการใช้อ านาจตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๘๒ หรือ 

 (๓) ฝ่าฝืนค าสั่งให้รื้อ หรือย้ายอาคาร หรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๗ 

 มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกินสามพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

สัญญา  ธรรมศักดิ ์
นายกรัฐมนตร ี

 



 
    งานนิติการ ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและผังชนบทได้ใช้บังคับมากว่า
ยี่สิบปี ประกอบกับได้มีการพัฒนาทั้งในด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม และจ านวนประชากรในท้องที่ต่าง ๆ ได้ทวี
ความหนาแน่นมากยิ่งข้ึน มาตรการและโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายจึงไม่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิชาผังเมืองและสภาพของท้องที่ 
 


